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Programa Fitossanitário de Controle da Lagarta Parda 
treina mais de 1,7 mil pessoas no Sul e Extremo Sul da Bahia

Cerca de 2 mil pessoas já fo-
ram treinadas, em 61 en-
contros, desde o início das 
ações do plano operacional 

do Programa Fitossanitário de Con-
trole da Lagarta Parda (PFCLP) no 
Sul e Extremo Sul da Bahia.O PFCLP 
é uma iniciativa da Secretaria da Agri-
cultura (Seagri-BA), através da Agên-
cia de Defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab), da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) e enti-
dades parceiras.

As atividades tiveram início em 02 
de outubro de 2015 com o seminário 
de lançamento do PFCLP que reuniu 
mais de 170 pessoas no Parque de Ex-
posições de Teixeira de Freitas (BA). 
Em seguida, em 25 e 26 de novem-
bro do ano passado, também em Tei-
xeira de Freitas, foi realizada a Capaci-
tação de Líderes no Monitoramento, 
Controle e Fiscalização da Lagarta Par-
da no Sul e Extremo Sul da Bahia. A 
partir de janeiro de 2016, iniciaram os 
treinamentos com os grupos de pro-
dutores em sindicatos, assentamen-
tos, comunidades etc.

No período, a equipe do plano 
operacional – composta por um En-
genheiro Agrônomo e dois Engenhei-
ros Florestais – percorreu mais de 24 
mil quilômetros para a realização dos 
treinamentos, além das reuniões e se-
minários com parceiros. Nos treina-
mentos foram distribuídos mais de 9 
mil folders – uma das peças produzi-
das pela campanha de comunicação 
do PFCLP que contou ainda com ou-

tdoor, spot para rádio, vídeo, camisas, 
plotagem dos carros e demais peças 
gráficas (de papelaria a redes sociais). 
A campanha publicitária somou, nes-
te primeiro momento, mais de 900 in-
serções em rádios, 240 dias de veicu-
lação de outdoor e mais de 260 dias 
de exposição do banner da campanha 
em sites da região.

Além da atuação da equipe contra-
tada para a realização dessas ações, o 
PFCLP conta com o apoio dos sindi-
catos rurais do Sul e Extremo Sul da 
Bahia e da Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul Bahia 
(Aspex) e seus associados. Todos con-
tribuem para a divulgação do progra-
ma, utilizando inclusive do Whatsapp 
para o envio do VT da campanha.

O objetivo do PFCLP é adotar me-
didas de controle da praga “lagarta 
desfolhadora” (Thyrinteina arnobia 
ou Lagarta Parda), primeiramente no 
Sul e Extremo Sul da Bahia. Entre as 
ações realizadas no início do progra-
ma estãoas visitas para apresentação 
do PFCLP às Prefeituras, Secretarias 
de Agricultura, Secretarias de Meio 
Ambiente, Sindicatos Rurais, Agências 
Bancárias com carteira rural e lojas 
de produtos agropecuários, buscan-
do parceria e o apoio dos municí-
pios para a realização do plano junto 
às comunidades. Neste primeiro mo-
mento, as cidades alcançadas foram: 
Alcobaça, Belmonte, Canavieiras, Ca-
ravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibira-
puã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, La-
jedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova 

Seminário de lançamento do programa Treinamento em Rancho Queimado - BA 

Assentamento Avací Silva, em Ibirapuã - BA

Aldeia Bugigão em Porto Seguro - BA

Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa 
Cruz de Cabrália, Teixeira de Freitas 
e Vereda, incluindo comunidades ru-
rais, aldeias e assentamentos vizinhos.

De acordo com o coordenador do 
plano operacional, Paulo Andrade, na 
sequência a equipe partiu para o nive-
lamento de conhecimento das comu-
nidades rurais sobre a Lagarta Parda. 
“Para isso, têm sido realizados treina-
mentos para identificação e controle da 
Lagarta Parda nas comunidades rurais, 
associações, aldeias e assentamentos. 

Os treinamentos têm sido intensifica-
dos, visando difundir o conhecimento 
sobre a biologia da praga, seus hospe-
deiros e inimigos naturais, priorizando 
trabalhar o Manejo Integrado de Pra-
gas (MIP), envolvendo o controle bio-
lógico para preservação ambiental e da 
saúde humana. Essas ações darão res-
paldo a uma ampla base de informa-
ções sobre a ocorrência da praga nas 
Regiões Extremo Sul e Sul da Bahia, 
contribuindo para o seu monitoramen-
to e controle”, explica.  
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Veracel Celulose e voluntários comemoram 
10 anos da Rede de Percepção de Odor

No dia 19/03, a Veracel Celulose promoveu um 
evento em comemoração aos 10 anos da Rede de 
Percepção de Odor (RPO). O evento aconteceu na 
fábrica e contou com a participação de colabora-
dores da empresa, do Instituto do Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos (INEMA), de voluntários da 
Rede e de seus convidados. Além do momento de 
celebração, foram apresentados o histórico dos re-
gistros de odor nas comunidades ao longo destes 
10 anos e as perspectivas para o futuro, além da re-
ciclagem do treinamento dos voluntários na per-
cepção de odor.

Durante o evento, os voluntários e os seus con-
vidados também conheceram um pouco mais das 
operações da fábrica e visitaram a atividade de co-
lheita de eucalipto em uma das áreas da empresa. 

“Participar dessa reciclagem anual faz com que a 
gente se sinta muito mais integrada à RPO e cada 
vez mais preparada para atuar quando necessário”, 
afirmou a voluntária de Itapebi, Darlene Rosa So-
ares.

Como parte da programação, os voluntários fo-
ram homenageados e reconhecidos por sua parti-
cipação nos 10 anos da RPO . “Com o apoio da co-
munidade, temos conseguido avaliar ano a ano a 
eficácia do sistema de controle de odor da fábrica.  
É através das comunicações de odor feita pelos vo-
luntários que nós podemos perceber se estamos 
no caminho certo”, destacou Tarciso Matos, coor-
denador de Controle Ambiental da empresa.

A atuação dos voluntários também foi reco-
nhecida pelo representante do INEMA, Carlos Me-

deiros. “A comunidade também possui um papel 
fiscalizador e tem grande importância para o mo-
nitoramento de qualquer odor emitido pela fábri-
ca da Veracel”, enfatizou.

O diretor de Operações da Veracel, Ari Me-
deiros, comentou que no ano de 2015 nenhu-
ma ocorrência ou suspeita de odor foi registrada 
pela RPO. “Foram anos de investimento em equi-
pamentos, treinamentos e nas pessoas. Graças ao 
empenho de todos, conseguimos ter bons resulta-
dos e hoje somos referência para outras empresas. 
Isso é fruto de um trabalho contínuo e integrado 
entre a empresa e a comunidade”, assegurou Me-
deiros, acrescentando ainda que o desafio da Vera-
cel agora é manter os mais baixos índices de regis-
tros de percepção de odor na comunidade.

Primeira reunião do Conselho de Administração 
do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia

Integrantes do Conselho de Ad-
ministração do Parque Científico 
e Tecnológico do Sul da Bahia, 
reunidos no último dia 25 de 

abril no auditório Hélio Reis da Ce-
plac, elegeram como seu primeiro 
presidente o Prof. Rogério Quintella, 
representante da Universidade Fede-
ral do Sul da Bahia – UFSB. Como 
seu substituto eventual no conse-
lho ficou o representante da Ceplac, 
Prof. Antonio Zugaib, técnico em pla-
nejamento da Instituição. O diretor 
executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), 
Wilson Andrade, participou da reu-
nião como integrante do Conselho 
de Administração do Parque, recém-
-empossado no último dia 5 de abril.

O conselho é formado por ins-
tituições representativas, como 
Universidade Estadual Santa Cruz 
– UESC, Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia Baiano 
– IFBaiano, Sindicato das Indústrias 
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos, 
Computadores, Informática e Simila-
res de Ilhéus e Itabuna - SINEC, Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia do 
Governo do Estado da Bahia – SEC-
TI, Instituto Arapyaú e Associação 
dos Municípios da Região Cacaueira 
da Bahia – AMURC e ABAF.

O Parque Tecnológico tem como 
objetivo impulsionar o desenvolvi-

1ª reunião do Parque Sul-Ba com titulares e suplentes  

mento científico tecnológico como 
forma de incentivo a criação e desen-
volvimento de empreendimentos de 
base tecnológica, promovendo o de-
senvolvimento econômico, social 
e ambiental e buscando o fortaleci-
mento das indústrias.

Segundo o seu presidente Ro-
gério Quintella, o Parque já nasce 
prestando serviços à comunidade 
através de análises físico-químicas e 
brevemente análises sensoriais. Ou-
tra prestação de serviço será a gestão 
da Rede Gigasul de Internet de alta 
velocidade. Este anel de fibra ótica 
passará pelo Parque, Ceplac, UFSB, 
UESC, IF Bahia, Pólo de Informática 
de Ilhéus e se estenderá até o IF Baia-
no no município de Uruçuca.

Ele explica ainda, que o Parque 
Sul-Ba, será instalado numa área de 
50 hectares localizada na Ceplac e 
que está sendo liberada pelo órgão 
num acordo de “cessão de uso”, com 
projeção para quatro áreas de con-
centração ou vocações: a) Biotecno-
logia e alimentos; b) Cadeias Produ-
tivas Agroflorestais; c) Engenharias, 
Transporte e Logística e d) Tecnolo-
gias de Informação.

“A ABAF foi convidada a participar 
porque entendemos que ela é a or-
ganização mais representativa de um 
segmento econômico que se consti-
tui em uma das quatro áreas de con-
centração do PCTSul, a de ‘Cadeias 
de Produção Agroflorestal’. Isto signi-
fica que é missão do PCTSul agregar 

esforços empresariais, acadêmicos e 
governamentais para o desenvolvi-
mento de tecnologias que possam 
agregar valor econômico e susten-
tabilidade ambiental a este segmen-
to”, informou o presidente Rogério 
Quintella.

De acordo com Wilson Andrade, 
a ABAF tem participado de todos os 
fóruns que digam respeito ao desen-
volvimento do Estado da Bahia, em 
especial nos quatros polos de produ-
ção de madeira (Litoral Norte, Sul, 
Sudoeste e Oeste). “A iniciativa de ex-
pansão de parques tecnológicos re-
gionais vai facilitar a desconcentra-
ção das atividades industriais e, com 
isso, a economia no estado. Os po-
los de produção de madeira na Bahia 
são exatamente os mesmos onde es-
tão projetando os parques tecnológi-
cos. Além disso, das excelentes con-
dições edafoclimáticas, o setor da 
silvicultura trabalha com alto índice 
de tecnologia embarcada e, por isso, 
a Bahia tem recorde mundial de pro-
dutividade. Vale destacar também 
que os quatro eixos de trabalho esco-
lhidos por este parque também coin-
cidem com as nossas prioridades, o 
que contribui para que as empre-
sas do setor continuem se tornando 
cada vez mais produtivas para, inclu-
sive, competir no mercado interna-
cional”, analisa Andrade.
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A equipe técnica do Progra-
ma de Desenvolvimento 
Rural Territorial (PDRT), 
desenvolvido pela Fibria na 

Bahia e no Espírito Santo com o ob-
jetivo de fortalecer a agricultura fa-
miliar, participou no mês de março 
de um intercâmbio de vivência na 
Fazenda Jardim Agroflorestal Jequi-
tibá, no município de Jaguaquara 
(BA), no sudoeste do estado. A pro-
priedade rural é referência nacional 
na implantação e renovação de sis-
temas agroflorestais, forma de culti-
vo que combina a produção agríco-
la com árvores frutíferas ou florestais 
na mesma área, buscando reprodu-
zir os processos da floresta natural.

No local, 22 técnicos de consulto-
rias contratadas pela Fibria para atuar 
junto aos agricultores participantes do 
PDRT experimentaram novas práticas 
de recuperação de solo, produção de 

Agricultores familiares da Bahia aprenderão 
novas práticas agroflorestais com apoio da Fibria

alimentos, conservação de recursos 
hídricos, processamento de produtos 
e uso de técnicas de extensão apro-
priadas aos agricultores familiares em 
processo de transição para o cultivo 
agroecológico. Esse tipo de cultivo é 

aquele cuja perspectiva agrícola con-
sidera componentes socioculturais, 
econômicos, técnicos e ecológicos.

Durante o intercâmbio, os técni-
cos desenvolvem na prática o manejo 
de biomassa produzida a partir de po-

das das árvores. Esse material resulta 
em uma grande incorporação de ma-
téria orgânica ao solo, proporcionan-
do elevado nível de sustentabilidade e 
produção nas áreas agrícolas.

Os conhecimentos adquiridos 
na Fazenda serão agora compartilha-
dos, por meio de atividades práticas, 
com os produtores das proprieda-
des contempladas pelo PDRT. Tam-
bém serão identificados agricultores 
com potencial para passar pelo inter-
câmbio ainda no primeiro semestre 
de 2016.

O coordenador técnico do PDRT 
na Bahia, Francisco Colli, afirma que 
é gratificante poder vivenciar expe-
riências como essas, que possibili-
tam o manejo dos recursos naturais 
de forma sustentável. “São esses mo-
mentos que promovem mudanças 
significativas em nossa prática e em 
nossa vida”, destaca.

Com investimentos de R$ 700 milhões na Bahia, 
Suzano vai produzir 60 mil ton/ano de papel tissue

O governador Rui 
Costa e o secretá-
rio de Desenvol-
vimento Econô-

mico - SDE, Jorge Hereda, 
assinaram em 04/05 pro-
tocolo de intenções com 
a Suzano Papel e Celulo-
se – representada pelo seu 
presidente Walter Schalka 
e pelo diretor de Relações 
Institucionais, Jorge Caja-
zeira - para a ampliação de 
sua fábrica em Mucuri, no 
extremo-sul da Bahia. O in-
vestimento é de R$ 700 mi-
lhões, com geração de 1.150 
empregos diretos nas obras 
civis, e 50 novos postos de 
trabalho que se somarão aos 
2,4 mil já existentes naquela unidade fabril. 

Além da modernização e do aumento da 
produção de celulose da unidade Mucuri, está 
prevista a construção de uma unidade de fabri-
cação de bobinas para conversão de papel hi-
giênico, um novo segmento de atuação da em-
presa. As obras começam no segundo semestre 

deste ano e o início das operações está previsto 
para o final de 2017.

A nova linha de produção de bobinas para pa-
pel higiênico terá uma máquina de largura du-
pla, fabricada pela empresa alemã Voith, com ca-
pacidade de produção de 60 mil toneladas/ano, 
e a estratégia é atuar como parceiro industrial 

de players desse segmento, 
fornecendo as bobinas-jum-
bo que serão convertidas no 
produto final, garantindo 
competitividade de custos e 
de logística.

“Esses são investimentos 
importantes para a Suzano, 
que traduzem a nossa estra-
tégia de competitividade es-
trutural e novos negócios, 
e reforçam a nossa parceria 
de longo prazo com o esta-
do da Bahia”, afirma Walter 
Schalka, presidente da Suza-
no Papel e Celulose.

“O segmento de papel e 
celulose é muito significati-
vo para a economia da Bahia. 
Somos o quarto maior pro-

dutor brasileiro de eucalipto e um dos maiores 
geradores de empregos – cerca de 7,7 mil empre-
gos diretos - do setor de base florestal na região 
Nordeste. Aqui existem mais de 90 empresas do 
setor e queremos atrair outras, especialmente de 
derivados de celulose e de papel”, diz Jorge Here-
da, secretário de Desenvolvimento Econômico. 
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ABAF participa do 2º Encontro de Ciência Tecnologia e Inovação da Unijorge
“Florestas plantadas como investi-

mentos sustentáveis na Bahia e no Bra-
sil” foi o tema da palestra que o diretor 
executivo da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF), Wilson 
Andrade, apresentou no dia 27/04, às 
19h, no 2º Encontro de Ciência, Tecno-
logia e Inovação Unijorge. A oportuni-
dade foi compartilhada com o Secretá-
rio Municipal de Cidades Sustentáveis, 
André Fraga, inclusive no momento do 
debate.

O evento, promovido pelo Centro 
Universitário Jorge Amado, teve o ob-
jetivo de fomentar o debate acadêmi-
co e contou com o tema “Construin-
do o futuro: utilização sustentável de 
recursos”. Durante o evento, os alunos 
dos cursos de administração, arquitetu-
ra e urbanismo, design gráfico e enge-
nharias poderão assistir a palestras, me-

sas redondas e oficinas ministradas por 
profissionais de grandes empresas e 
acadêmicos das áreas afins.

O Secretário de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação do Governo do Esta-
do, Manoel Gomes de Mendonça, foi 
o responsável por conduzir a pales-
tra de abertura do evento, com o tema 
“Tecnologia e Inovação no Estado da 
Bahia”. O debate aconteceu no dia 27, 

às 19h, no auditório Zelia Gattai (Cam-
pus Paralela), e foi aberto ao público.

Nos dois dias do encontro (26 e 
27/04), a programação começou às 9h 
e seguiu até às 19h com mais de seis 
mesas-redondas, oito oficinas e 30 pa-
lestras. Entre os temas que foram deba-
tidos, estiveram questões atuais como o 
suporte gráfico para design de games e 
mídias sociais e programas de monito-

ramento hídrico e reuso da água. Além 
disso, os participantes ainda tiveram a 
oportunidade de conferir stands de 
empresas parceiras montados no even-
to, entre elas a Unique Entretenimento 
Digital, Torch Engenharia, Zoom, Lego, 
Saga, Placo, Contimassa, Cau, Original 
Biofibra, TKS, Indeba, SPE e entidades 
de classe como o CREA-BA, o CREA JR 
e a ABEQ.

Nova diretoria Abaf para o período de 2016 a 2018

Em reunião realizada no último 
dia 27 de abril, em sua sede lo-
calizada em Salvador (BA), a 
Associação Baiana das Empre-

sas de Base Florestal (ABAF) elegeu sua 
nova diretoria e membros do conselho 
fiscal para o biênio 2016-2018. O novo 
presidente da ABAF é o diretor florestal 
da Ferbasa, Sebastião da Cruz Andrade. 
O 1º ao  4º Vice-Presidentes são: o en-
genheiro químico  Ari da Silva Medei-
ros (representado a Veracel); o administrador 
Armando Antônio de Amorim (representando 
a Fibria); a jornalista Sabrina de Branco (repre-
sentando a Bahia Specialty Cellulose) e o enge-
nheiro florestal Douglas Seibert Lazaretti (re-
presentando a Suzano).

O Conselho Fiscal é formado pelo presiden-
te Renato Gomes Carneiro Filho (geógrafo, re-
presentado a Veracel); e composto pelos seguin-
tes membros: Leonardo Rego Genofre (sociólogo, 
representando a Fibria); Fernando Péricles Branco 
Bahiense Guimarães (economista, representando 

a Bahia Specialty Cellulose); Mariana No-
gueira Lisbôa (advogada, representando a 
Suzano) e Luís Vieira de Araújo (contabilis-
ta, representando a Ferbasa).

A Diretoria Executiva continua com 
Wilson Andrade. Economista com vas-
ta experiência na área de relações in-
ternacionais, comércio exterior e agro-
negócio, Wilson Andrade tem presidido 
várias entidades setoriais no Brasil e ex-
terior. Há 5 anos tem se dedicado ao se-

tor florestal, na diretoria da Associação Baiana 
das Empresas de Base Florestal, a qual participa 
de 30 diferentes fóruns estaduais e nacionais, 
onde ocorre constante troca de informações e 
experiências que contribuem para o desenvolvi-
mento sustentável das atividades florestais.

O secretário André Fraga e 
Wilson Andrade. O secretário Manoel Mendonça durante o evento


